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Revolutionair datacenter tourt door Europa

RiMatrix S-roadshow komt ook naar België
In een vorig persbericht presenteerde Rittal RiMatrix S, ’s werelds eerste
datacentermodules voor de bouw van standaard datacenters. Het revolutionaire
concept werd in première voorgesteld op CeBIT, in maart van dit jaar. Een tijdje geleden
is RiMatrix S vertrokken voor een 12.000 kilometer lange introductietocht door Europa.
Gedurende een half jaar zal het datacenter achterop de oplegger van een imposante
vrachtwagen, menig opzien baren.
Meerdere landen staan op de touragenda. In november is België aan de beurt!

RiMatrix S komt naar u toe …
De achtwielige vrachtwagen weegt circa 34 ton. Tijdens zijn tour door Europa (Duitsland,
Zweden, Noorwegen, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland en België) zullen
duizenden vakspecialisten ‘in levende lijve’ kunnen kennismaken met Rittal’s RiMatrix S. Doel
is aantonen dat datacenters geen complexe oplossingen op maat moeten zijn.
Gebaseerd op vooraf geplande, voorgeconfigureerde en gecoördineerde datacentermodules,
kan RiMatrix S snel, makkelijk en op elk moment worden geconstrueerd of aangebouwd aan
bestaande datacenters. RiMatrix S is een sleutel-op-de-deur datacenter, inclusief server- en
netwerkracks, koeling, stroomverdeling en UPS-systemen, monitoring apparatuur, plus
datacenter infrastructuurbeheersoftware (DCIM). Een RiMatrix S-datacenter wordt geleverd in
amper zes weken.
“Met RiMatrix S heeft Rittal een paradigma shift gecreëerd in de IT. Nooit tevoren was een
compleet datacenter verkrijgbaar onder één enkel artikelnummer”, aldus Christoph Caselitz,
Chief Customer Operations bij Rittal. “Klanten die RiMatrix S implementeren genieten van
minimale planningsvereisten, korte lever- en installatietijden, en een hoge energie-efficiëntie.
Eigenschappen die perfect voldoen aan de behoeften van kleine en middelgrote
ondernemingen.”
Op 14 november as. ontvangt Rittal België de RiMatrix S-vrachtwagen voor een live
demonstratie van het gloednieuwe standaard datacenter.
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Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van Eplan en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
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